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Beste ouders/verzorgers
Het schooljaar lijkt om te vliegen. Hoewel het weer het nog niet
echt heeft laten merken, gaan we al richting de zomer.
Op dit moment is het erg druk met de voorbereidingen voor 20212022: de formatie, jaarplanning en natuurlijk alle plannen rondom
het Nationaal Programma Onderwijs, waarbij veel extra geld naar
het onderwijs gaat. Team en MR worden bij de ontwikkeling
betrokken. En zodra er meer zicht is op de uitvoering in de praktijk
worden alle ouders geïnformeerd.
Hopelijk is na de zomervakantie ook weer méér mogelijk in het
kader van de ouderbetrokkenheid. Dat is van groot belang voor de
ontwikkeling van uw kind! Samen staan we sterk tenslotte.
Met vriendelijke groeten,
Roelien Reichardt, schoolleider

‘t Kruisrak
Op vrijdag 9 juli staan juf Marja en juf Truus centraal!
Met samen bijna 90 dienstjaren op ‘t Kruisrak gaan zij met
pensioen. Met de kinderen nemen we ‘s ochtends afscheid.

Mei 2016

www.kruisrak.nl

Schoolreisje wordt
‘FUN-dag’
Het geplande schoolreisje op
dinsdag 8 juni gaat NIET door.
Het stond al onder voorbehoud
in de jaarplanning. Ondanks de
versoepelingen die
aangekondigd zijn vinden we
het niet veilig genoeg om naar
een pretpark of dierentuin te
gaan.
MAAR….
Er is (samen met de AC) wel
een leuk alternatief bedacht!
Voor groep 1 t/m 7 wordt er een
spetterende ‘Fun-dag’
georganiseerd! Op deze dag
worden leuke activiteiten
georganiseerd op school, incl.
een feestelijke lunch.
Dit gebeurt coronaproof,
verspreid over 2 dagen. Voor
groep 5, 6 en 7 is deze dag op
maandag 5 juli.
Voor groep 1 t/m 4 is op
dinsdag 6 juli. Het belooft een
supergave dag te worden…

De lunch wordt deze dag rond 11.45 uur verzorgd door LaPlaza! De
kleuters zijn daarom mogelijk wat later uit.

Deze dag komt dus in plaats van
het schoolreisje!
Meer info volgt zeker nog!

Om te noteren..
woensdag 9 juni
vrijdag 25 juni en
maandag 28 juni
2 t/m 5 juli
maandag 5 juli
dinsdag 6 juli

studiedag groep 1 t/m 4
studiedagen, alle
leerlingen zijn vrij!
schoolkamp Texel gr.8
fun-dag groep 5, 6, 7
fun-dag groep 1 t/m 4

vrijdag 9 juli
woensdag 14 juli
donderdag 15 juli

afscheid Truus en Marja
afscheidsavond groep 8
laatste schooldag-viering
verjaardagen leerkrachten
alle kinderen zijn vrij!
eerste schooldag

vrijdag 16 juli`
maandag 30 augustus

Eindtoets
We zijn erg trots op
groep 8! Elk kind
heeft het op zijn/haar
niveau prima gedaan
bij de eindtoets.

Een groepsgemiddelde van
539,3 is een topscore.
Het landelijk
gemiddelde lag op
534.5.

Hoera!!
Juf Bianca is bevallen van een gezonde
zoon: Luuk. Felicitaties voor Bianca,
Ruud en grote zus Tess!

Wie doet er mee met SKILZZ UNITED op de studiedag van 28 juni??
Samen met ‘t Kruisrak zorgen wij voor een leuke uitdagende activiteitendag
van je kind(eren) tijdens de studiedag op maandag 28 juni 2021.
Kosten: 7,50 per kind voor een dag van 8.30-14.15 uur. De normale prijs
is 20 euro per kind. Voer bij het aanmelden de kortingscode in:
KRUISRAK
U kunt uw kind nog aanmelden via de website
(https://www.skillzunited.nl/onderwijs-studiedagen/). Je kunt ook een
mail sturen naar info@skillzunited.nl. Vermeld hierin het volgende: school,
naam kind, klas, leeftijd en telefoonnummer ouder/verzorger.

Het nieuwe schooljaar
Alle info over de groepsverdeling wordt per mail
naar de ouders verstuurd na 23 juni a.s. Dan is
nl. de MR vergadering, waarop het voorstel voor
komend schooljaar wordt besproken.

Ouderbijdrage – nieuws van de AC
De ouderbijdrage van dit schooljaar wordt goed
gebruikt voor de Fun-dag.
De ouderbijdrage van 45,-- kan overgemaakt
worden op IBAN NL93 RABO 0311 4039 80
t.g.v. st. obs ‘t Kruisrak onder vermelding van
naam en groep van uw kind(eren).

Een compliment!
Wat we zeggen tegen onze kinderen, tegen onszelf en tegen anderen is van grote invloed. We kunnen
iemand veel pijn ermee doen, maar ook iemand laten stralen en zich zeker laten voelen. Denk maar eens
aan de woorden die mensen tegen jou gezegd hebben. Welke invloed hebben die gehad?
Het is belangrijk dat je aan je kind laat zien dat je hem waardeert. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door een
compliment te geven. Hier worden je kinderen niet alleen blij van, het helpt ze ook nog eens bij het
groeien tot zelfstandige volwassenen met een positief zelfbeeld. Waardering laat je ook zien door
opgewekt te reageren als je kind bijvoorbeeld uit school komt. Zeg dat je het fijn vindt om hem/haar te
zien. Neem dan even echt de tijd en leg je telefoon weg of stop met wat je aan het doen bent. Luister naar
wat je kind te vertellen heeft en wees nieuwsgierig naar zijn dag.

